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Artigo 48.º
(Da publicação oficial dos resultados eleitorais)

Uma vez recebidos os resultados correspondentes a todas as secções 
eleitorais pela mesa da assembleia geral, o Bastonário fará publicar no 
Diário da República, 2.ª série, bem como no endereço Internet da Ordem 
dos Advogados — www.oa.pt, o resultado oficial do apuramento.

Artigo 49.º
(Prazos)

Todos os prazos previstos neste Regulamento são contínuos, com 
exceção do mencionado no artigo 9.º, não se suspendendo ao sábado, 
domingo, dias feriados e férias judiciais.

Artigo 50.º
(Revogação)

É revogado o Regulamento Eleitoral aprovado em sessão plenária 
do Conselho Geral de 4 de junho de 2007, Regulamento n.º 146/2007, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 6 de julho de 
2007, alterado e republicado por Deliberação do Conselho Geral de 26 
de julho de 2007, Deliberação n.º 1640/2007, publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 164, de 27 de agosto de 2007.

Artigo 51.º
(Início de vigência)

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Diário da República.

6 de junho de 2016. — A Presidente da Assembleia Geral e Presidente 
do Conselho Geral, Elina Fraga.

209643556 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extrato) n.º 366/2016
Por despacho de 25 de maio de 2016 do Reitor da Universidade do 

Algarve foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com o Licenciado Fernando Manuel Correia 
Marques, na categoria de assistente convidado, em regime de tempo 
parcial a 55 %, para a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 
da Universidade do Algarve, no período de 30 de maio de 2016 a 29 de 
maio de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 100 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
politécnico.

6 de junho de 2016. — O Administrador, João Rodrigues.
209645435 

 Contrato (extrato) n.º 367/2016
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 26 de janeiro 

de 2016 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com o Licenciado Pedro Tiago de Morais Silva, 
na categoria de assistente convidado, em regime de tempo parcial a 
15 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da 
Universidade do Algarve, no período de 1 de fevereiro de 2016 a 31 de 
janeiro de 2017, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, 
índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior 
universitário.

6 de junho de 2016. — O Administrador, João Rodrigues.
209645419 

 UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Aviso n.º 7648/2016
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que o Dr. Fernando 
Manuel Doares da Silva, Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2, 
do mapa de pessoal da Universidade da Beira Interior, cessou funções 
nesta Instituição por motivo de consolidação definitiva da mobilidade na 
carreira/categoria na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, 
com efeitos a 1 de março de 2016.

7 de junho de 2016. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
Alda Emília de Castro Martins Bebiano Ribeiro.

209645702 

 UNIVERSIDADE DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.º 7649/2016

Procedimento concursal comum para preenchimento de dois 
postos de trabalho de especialista de informática de grau 1, 
nível 2, da carreira não revista de pessoal de informática, para o 
Departamento de Informática do mapa de pessoal dos Serviços 
da Reitoria da Universidade de Lisboa.
Nos termos do disposto nos artigos 30.º e 33.º e 41.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), conjugados e do n.º 1 do ar-
tigo 28.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho, torna -se público que, por despacho autorizador, de 
31.03.2016, do Reitor da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor An-
tónio Cruz Serra, se encontra aberto procedimento concursal comum, 
pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República, para admissão a estágio, para 
preenchimento de dois postos de trabalho de especialista de informática, 
grau 1, nível 2, da carreira não revista de pessoal de informática, para 
exercer funções no Departamento de Informática do mapa de pessoal 
dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa, como estabelecido 
na alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de 
março, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

1 — Tipo de concurso: o presente aviso reveste a forma de pro-
cedimento concursal comum, por inexistir reserva de recrutamento 
constituí da, quer no próprio serviço, quer na ECCRC — Entidade Cen-
tralizada de Constituição de Reservas de Recrutamento, porquanto 
não foram ainda publicitados quaisquer procedimentos nos termos dos 
artigos 41.º e seguintes da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro 
alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril e verificada ainda 
a inexistência de candidatos em regime de requalificação, nos termos 
da Portaria 48/2014, de 26 de fevereiro, na sequência de procedimento 
prévio promovido junto da Direção -Geral da Qualificação dos Traba-
lhadores em Funções Públicas.

2 — Modalidade de contrato: o procedimento concursal destina -se 
à ocupação de 2 (dois) postos de trabalho, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, previstos 
no mapa de pessoal dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lis-
boa, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

3 — Enquadramento legal: Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março; 
Portaria n.º 358/2002, de 03 de abril; Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP); Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho; Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho e Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro alterada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro e Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro.

4 — Local de trabalho: os postos de trabalho situam -se nas instalações 
da Universidade de Lisboa.

5 — Caracterização geral do posto de trabalho: o posto de trabalho 
inerente ao presente procedimento concursal envolve o exercício de 
funções da carreira especial de Especialista de Informática, tal como 
descritas no Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março e na Portaria 
n.º 358/2002, de 03 de abril.

5.1 — O Especialista de Informática desempenhará funções no Núcleo 
de Infraestruturas e Telecomunicações do Departamento de informática 
dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa, competindo -lhe, 
designadamente: a conceção e aplicação na área da engenharia de rede, 
nomeadamente análise planeamento, implementação e manutenção da 
infraestrutura de rede e sistemas de telecomunicações da Universidade 
de Lisboa.

5.2 — As tarefas a realizar nos postos de trabalho traduzem -se em:
a) Analisar os requisitos técnicos e proceder à conceção e desenvol-

vimento de arquitetura de redes e telecomunicações, assegurando a sua 
manutenção e continuada adequação aos objetivos da Universidade;

b) Planear e implementar melhoria nas infraestruturas de rede nos 
níveis de core, distribuição e acesso, nos serviços centrais da ULisboa, 
assim como nas restantes Escolas e outras UOs;

c) Definir e documentar procedimentos de gestão e de manutenção 
da infraestrutura de rede;

d) Instalar e configurar equipamento de rede ao nível de routing e 
switching (core, distribuição e acesso);
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e) Estudar o impacto de alterações na infraestrutura de rede da Uni-
versidade junto das diversas UOs e assegurar correto funcionamento 
dos serviços prestados;

f) Colaborar na definição de políticas e necessidades para a elaboração 
de contratação de novos serviços de rede e telecomunicações;

g) Participar no planeamento e no controlo de projetos informáticos 
na área de infraestrutura de rede e telecomunicações;

h) Definir e desenvolver medidas necessárias à segurança e integridade 
da informação, nomeadamente através de aplicação de políticas e boas 
práticas nos vários níveis da infraestrutura de rede;

i) Colaborar no desenvolvimento e divulgação de documentação 
e promover a formação e o apoio a utilizadores e técnicos sobre os 
serviços de rede e telecomunicações disponibilizados à comunidade 
universitária.

6 — Posição remuneratória: A determinação do posicionamento re-
muneratório ora proposta terá em conta o preceituado no artigo 38.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no n.º 2, alínea b), do artigo 8.º, do 
Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março, conjugados com as limitações 
impostas pelo artigo 42.º da Lei n.º Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2015) mantido em vigor pelo artigo 18.º da 
Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016), o 
posicionamento será efetuado como Especialista de Informática (grau 1, 
nível 2), entre o nível remuneratório 23.º e 24.º, num montante pecuniário 
de 1647,74€ (mil seiscentos e quarenta e sete euros e setenta e quatro 
cêntimos), antecedido de estágio, no qual será posicionado entre o nível 
remuneratório 18.º e 19.º a que corresponde o montante pecuniário de 
1373,12€ (mil trezentos e setenta e três euros e doze cêntimos), de acordo 
com o Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, ao abrigo da 
Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — Ser detentor, até à data limite para apresentação das candi-

daturas, dos requisitos gerais de admissão previstos no artigo 17.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, nomeadamente:

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constitui-
ção, convenção internacional ou lei especial;

b) 18 Anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição 

para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das 

funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

7.2 — Requisitos habilitacionais: Formação académica de nível de 
licenciatura na área de tecnologias, no domínio da informática (Enge-
nharia Informática, Engenharia de Telecomunicações e Informática, 
Engenharia Eletrotécnica, Sistemas e Tecnologias de Informação ou 
afins), nos termos do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março.

7.3 — Constituem condições preferenciais:
Formação específica em:
a) Arquitetura de Redes de Computadores;
b) Gestão de Redes, Informação e Serviços;
c) Computação em Nuvem e Virtualização;
d) Gestão de Projetos Informáticos.

Experiência profissional em:
a) Planeamento, implementação e manutenção de sistemas de telecomu-

nicações, serviços e redes, ao nível das camadas core, distribuição e acesso;
b) Análise, avaliação, elaboração de projetos e gestão de redes e 

sistemas de telecomunicações avançados, designadamente VoIP;
c) Configuração de equipamentos de rede, switches, routers e access 

points, nomeadamente Cisco, seguindo as normas Ethernet (802.3), 
Ethernet sem fios (802.11) e VLANs (802.1q);

d) Administração de sistemas Linux e Windows;
e) Configuração de protocolos de routing dinâmico (OSPF e BGP), 

em equipamentos especializados (routers) e/ou em software open source 
(Quagga e Bird);

f) Desenho e acompanhamento de projetos de implementação de 
processos de gestão e de serviços TIC;

g) Projetos multidisciplinares com interação interequipas.

Certificação em Cisco, em particular CCNA ou CCNP e de compe-
tências linguísticas em língua Inglesa, falada e escrita.

7.4 — Em cumprimento do estabelecido nos n.º 3 e 4 do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, publicada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento inicia -se de entre 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo in-
determinado e por despacho autorizador, de 31.03.2016, do Reitor da 
Universidade de Lisboa, em caso de impossibilidade de ocupação do 
posto de trabalho por trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo indeterminado, proceder -se -á ao recrutamento de 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo de-
terminado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 
previamente estabelecida.

8 — Prazo de candidatura: o prazo para apresentação de candidaturas 
é de 10 dias úteis contados a partir da publicação do presente aviso no 
Diário da República.

9 — Forma e local de apresentação da candidatura:
9.1 — Formalização da candidatura — As candidaturas deverão ser 

formalizadas mediante requerimento dirigido ao Presidente do Júri do 
concurso ora aberto, podendo ser entregue pessoalmente nos Serviços 
de Expediente da Universidade de Lisboa ou remetido pelo correio, em 
carta registada com aviso de receção, no prazo de 10 dias úteis contados 
a partir da data de publicação do presente aviso para: Departamento de 
Recursos Humanos, Alameda da Universidade, 1649 -004 Lisboa.

9.2 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:
a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, naturalidade, 

data de nascimento, estado civil, habilitações literárias e profissionais);
b) Número e datas de emissão e de validade do bilhete de identidade 

ou cartão de cidadão e serviço de identificação que o emitiu, residência, 
incluindo o código postal, telefone/telemóvel e e -mail;

c) Identificação do concurso (mencionando o número do Aviso pu-
blicado no Diário da República e ou o número da Oferta BEP), com 
referência à categoria e área a que concorre;

d) Outros elementos que o candidato repute suscetíveis de influírem na 
apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal;

e) Indicação dos documentos que acompanham o requerimento.

9.3 — Não serão aceites candidaturas enviadas por correio eletró-
nico.

9.4 — O requerimento de admissão, datado e assinado, deverá ser 
acompanhado obrigatoriamente dos seguintes documentos, sob pena 
de exclusão:

a) Curriculum Vitae detalhado e atualizado, datado e assinado, onde 
conste as funções que já exerceu e as que exerce, com indicação dos 
respetivos períodos de tempo e as atividades relevantes.

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Certificados comprovativos das habilitações profissionais (espe-

cializações, seminários, cursos e ações de formação realizados, com a 
indicação das respetivas durações);

d) Fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão;
Acresce os seguintes documentos para os candidatos com vínculo 

de emprego público:
e) Declaração emitida pelo organismo ou serviço onde o candidato 

exerce funções ou pertence, devidamente atualizada e autenticada (com 
data reportada ao prazo estabelecido para a apresentação das candida-
turas), da qual conste, de forma inequívoca:

a modalidade da relação jurídica de emprego público que detém;
a carreira e a categoria, bem como a posição remuneratória detidas;
a antiguidade na função pública, na carreira e na categoria;
as avaliações de desempenho, com menção qualitativa e quantitativa, 

relativas ao último período, não superior a três anos, em que o candidato 
cumpriu ou executou atividades idênticas às do posto de trabalho a 
ocupar, e, na sua ausência, o motivo que determinou tal facto;

f) Declaração de conteúdo funcional, emitida pelo serviço ou or-
ganismo onde o candidato exerce funções ou pertence, devidamente 
detalhada, atualizada e autenticada (com data reportada ao prazo es-
tabelecido para a apresentação das candidaturas), da qual constem as 
atividades que se encontra a exercer inerentes ao posto de trabalho que 
ocupa, bem como a data a partir da qual as exerce;

g) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de admissão a 
concurso, referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 6.1 do presente 
aviso, podem ser dispensados desde que o candidato declare no respe-
tivo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, 
a situação precisa em que se encontra relativamente a cada um desses 
requisitos.

9.5 — A não apresentação dos documentos acima enumerados impos-
sibilita a admissão do candidato ao presente procedimento concursal, 
implicando a sua exclusão do mesmo. O não preenchimento ou o pre-
enchimento incorreto dos elementos relevantes do formulário de candi-
datura determina a exclusão do candidato do procedimento concursal. 
Serão excluídas as candidaturas que não satisfaçam, cumulativamente, 
os requisitos e formalidades apontados no presente aviso.
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10 — Métodos de seleção:
10.1 — Nos termos do artigo 41.º da LTFP e dos artigos 19.º e se-

guintes do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, os métodos de seleção 
são os seguintes:

a) 1.ª Fase — provas de conhecimentos gerais e específicos (PC), 
com caráter eliminatório;

b) 2.ª Fase — avaliação curricular (AC), com caráter eliminatório;
c) 3.ª Fase — entrevista profissional de seleção (EPS).

11 — Prova de conhecimentos (PC): Provas de Conhecimentos gerais 
e específicos (PC) — A prova de conhecimentos revestirá a forma escrita, 
terá a duração de noventa minutos, sendo permitida a consulta de legis-
lação não anotada, será classificada de 0 a 20 valores, sendo eliminados 
os candidatos que obtiverem classificação inferior a 9,5 valores, e terá 
a ponderação de 50 %.

11.1 — A prova de conhecimentos gerais e específicos realizar -se -á em 
data e hora a divulgar oportunamente, sendo os candidatos convocados 
nos termos do artigo 35.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
recomendando -se a seguinte bibliografia/legislação:

Estatuto das carreiras, categorias e funções do pessoal de 
informática — Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março;

Áreas e conteúdos funcionais das carreiras do pessoal de informática 
da Administração Pública — Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril;

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas — Lei 35/2014, de 20 
de junho;

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação na Administração Públi-
ca — Lei n.º 66 -B/2007, de 28 de dezembro.

Regime jurídico das instituições de ensino superior, Lei n.º 62/2007, 
de 10 de setembro;

Estatutos da Universidade de Lisboa, Despacho normativo 
n.º 5 -A/2013, Diário da República, 2.ª série, N.º 77, 19 de abril de 
2013;

Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, Des-
pacho n.º 14600/2013, Diário da República, 2.ª série, N.º 219, 12 de 
novembro de 2013;

Código de Conduta e de Boas Práticas, Despacho n.º 6441/2015, 
de 9 de junho, retificado pela declaração n.º 650/2015, de 31 de julho 
(http://www.ulisboa.pt/home -page/universidade/legislacao/regulamen-
tos/regulamentos -servicos -centrais/).

ANACOM. (2014). Manual ITED.
André Zúquete. (2013). Segurança em redes informáticas. (FCA, Ed.).
Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2012). Computer Networking: A Top-

-Down Approach (6th ed.). Pearson Addison.
Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2003). Computer Networks 

(5th ed.). Prentice -Hall.

O programa da prova de conhecimentos específicos encontra -se pu-
blicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 20 de setembro 
de 2003, através do despacho conjunto n.º 924/2003.

12 — Avaliação curricular (AC) — a avaliação curricular visa avaliar 
as aptidões profissionais do candidato na área para a qual o concurso é 
aberto, com base na análise do respetivo currículo profissional, sendo 
obrigatoriamente considerados e ponderados, de acordo com as exigên-
cias da função os seguintes fatores:

a) Habilitações Literárias;
b) Formação profissional;
c) Experiência profissional.
Serão eliminados os candidatos que obtiverem classificação inferior 

a 9,5 valores.
A avaliação curricular terá a ponderação de 25 %.
13 — Entrevista profissional de seleção (EPS) — os candidatos admi-

tidos à 3.ª fase serão sujeitos a uma entrevista profissional de seleção que 
visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as 
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, relacionados com a qua-
lificação e experiência profissionais necessárias ao exercício das funções 
abrangidas na área do conteúdo profissional do lugar a prover e nas comuns 
a todos os funcionários públicos, sendo ponderados os seguintes fatores:

a) Motivação;
b) Qualidade da experiência profissional;
c) Sentido crítico;
d) Capacidade de argumentação e afirmação;
e) Valorização e atualização profissional.

A entrevista profissional de seleção terá a ponderação de 25 %.
A entrevista profissional de seleção realizar -se -á em data e hora a no-

tificar aos candidatos, nos termos da convocatória prevista no artigo 35.º 
do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho.

14 — A classificação final dos candidatos (CF) — resultará da média 
aritmética ponderada das classificações obtidas em todos os métodos de 

seleção, de acordo com a fórmula abaixo indicada, e será expressa na 
escala de 0 a 20 valores, considerando -se não aprovados os candidatos 
que nas fases ou métodos de seleção eliminatórios ou na classificação 
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores, de acordo com o 
estipulado no artigo 36.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 de julho:

CF = PC x 50 % + AC x 25 % + EPS x 25 %

14.1 — Em caso de igualdade de valoração, serão adotados os critérios 
de ordenação preferencial estabelecidos nas disposições legais aplicáveis.

15 — Os critérios de apreciação e ponderação a utilizar na aplicação dos 
métodos de seleção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a 
respetiva fórmula classificativa, constam de atas de reuniões do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

16 — Publicitação dos resultados — As listas dos candidatos admi-
tidos e de classificação final serão divulgadas de acordo com o esta-
belecido nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto -Lei n.º 204/98, de 11 
de julho, e divulgadas na página eletrónica da Universidade de Lisboa 
em www.ulisboa.pt

17 — Estágio:
17.1 — O Estágio para ingresso nas carreiras de informática tem 

caráter probatório e a duração de seis meses, nos termos do disposto no 
artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março;

17.2 — O estagiário aprovado com a classificação final de estágio não 
inferior a 14 valores será contratado em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, passando a ser remune-
rado pela categoria de especialista de informática do grau 1, nível 2.

17.3 — Será celebrado contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º e do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 97/2001, de 26 de março.

18 — Composição e identificação do Júri:
Presidente — Carlos Nuno da Cruz Ribeiro, Pró -Reitor da Univer-

sidade de Lisboa;
1.º Vogal Efetivo — Sérgio Paulo da Conceição Vicente, Diretor do 

Departamento dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa, que 
substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;

2.º Vogal Efetivo — André Kakoo Brioso, Coordenador no Núcleo 
de Infraestruturas e Telecomunicações do Departamento de informática 
dos Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa;

1.º Vogal Suplente — Nuno Miguel Brás Fernandes, Coordenador do 
Núcleo de Administração de Sistemas, Departamento de informática dos 
Serviços da Reitoria da Universidade de Lisboa

2.º Vogal Suplente — Ricardo Miguel Carreira Geraldes, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Centrais da Univer-
sidade de Lisboa.

3 de junho de 2016. — A Administradora da Universidade de Lisboa, 
Ana Maduro.

209644503 

 Despacho n.º 8018/2016
Delego no Professor Doutor Óscar Proença Dias, Professor Cate-

drático da Faculdade de Medicina e Presidente da Comissão Científica 
do Programa de Doutoramento em Enfermagem da Universidade de 
Lisboa, a presidência do júri das provas de doutoramento no ramo de 
Enfermagem, da Mestre Odete Sofia da Silva Lomba de Araújo.

3 de junho de 2016. — O Reitor, António Cruz Serra.
209647371 

 Despacho n.º 8019/2016

Homologação de áreas disciplinares do Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa

1 — Considerando que, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 26.º 
dos Estatutos da Universidade de Lisboa (ULisboa), alterados e republi-
cados pelo Despacho Normativo n.º 1 -A/2016, do Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, 
de 1 de março, o Reitor tem competência para superintender na gestão 
académica e aprovar as áreas científicas e disciplinares da Universidade;

2 — Considerando o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 3.º do Regula-
mento Geral de Concursos para recrutamento de professores catedrá-
ticos, associados e auxiliares da ULisboa, publicado pelo Despacho 
n.º 2307/2015, no Diário da República, 2.ª série, n.º 45, de 5 de março, 
de que estes concursos só podem ser abertos para uma área ou áreas 
disciplinares da respetiva Escola previamente homologadas pelo Reitor;

3 — Considerando, finalmente, a proposta de áreas disciplinares 
aprovada pelo Conselho Científico do Instituto de Geografia e Orde-
namento do Território;


